Besluitenlijst van de vergadering van dijkgraaf en hoogheemraden
Agendapuntnummer: A.1
Datum

: 26 oktober 2021, aanvang 13.00 uur
De vergadering verloopt via internet met beeld en geluid.

Aanwezig : A.J.B. van der Klugt, dijkgraaf;
M.C. van der Spek, J. Verdoold, A.M. van Zoelen, hoogheemraden;
M.J.H. van Kuijk, secretaris-directeur;
I. Roest, coördinator communicatie (A.1 t/m A.6);
M. Trapman, bestuursondersteuning (A.1 t/m A.6);
J. Louis, strategisch adviseur, tevens vastlegging besluitvorming.
Afwezig
: P.F.J. van den Eijnden, hoogheemraad.

Agendapunt
Agendapunt A.1
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering
van dijkgraaf en hoogheemraden d.d. 12
oktober 2021.
Agendapunt A.2
Vaststellen lijst van representatieve
verplichtingen en bestuurlijke overleggen.
1. Uitnodiging voor het Waterlinieberaad
d.d. 5 november 2021.
2. Uitnodiging voor de digitale bijeenkomst
“roadtour bestuurlijke integriteit” d.d.
15 november 2021.
3. Uitnodiging voor het Rotterdams
WeerWoord d.d. 1 december 2021.
4. Uitnodiging voor het VZHG/PZH Congres
d.d. 8 december 2021.

Agendapunt A.3
Communicatieadvies/college nieuwsbrief

Besluit
Vastgesteld.

1. De heer Van der Klugt zal hieraan
deelnemen.
2. De heren Van der Klugt en Van der Spek
zullen deelnemen. Ambtelijk aangevuld met
de heer Louis.
3. De heer Van den Eijnden zal de uitnodiging
aannemen.
4. Wegens andere verplichtingen en het feit
dat dit onderwerp onze taken niet raakt,
wordt deze uitnodiging voor kennisgeving
aangenomen.
Input nieuwsbrief:
- Subsidie Eendrachtsmolen
- Regenwater: een afvalproduct? BlueCity
zoekt naar ‘waterpioniers’ om beter gebruik
te maken van regenwater
- Aanleg duiker in Ouderkerk
- Samen Waterproof tijdens de Nationale
Klimaatweek - 28 oktober t/m 5 november
2021 | Iedereen doet wat (dat is de
campagne vanuit het Rijk)
- WOW-prijs: laatste week om te stemmen op
Proeftuin Blijdorp voor delta- en

-

-

waterinnovaties
Ondertekening Intentieverklaring Groene
Cirkel PlasticVrije Corridor
Ter inzage wijzigingsverordening,
beleidsregels en waterschapsverordening
(die laatste bevat alleen wat tekstuele
wijzigingen)
Kreeftenonderzoek 2021

Toevoegen:
- terugblik op de excursies van de Week van
ons water;
- BlueCity
Reactie op het KNMI-rapport separaat of als
opening.
Er zijn twee persberichten uitgebracht:
- subsidie Eendrachtsmolen;
- uitslag onderzoek Amerikaanse rivierkreeft.
Agendapunt A.4
Planning afwezigheid D&H/DT 2021 voor
kennisgeving aannemen.
Agendapunt A.5
Ingekomen en/of nagekomen stukken.
1. Brief van de Unie van Waterschappen
over de klimaatmonitor Waterschappen
over het verslagjaar 2020.
2. Email van watergraaf E. de Ridder over
bloemrijke dijken.
3. Brief van de Rekenkamercommissie over
het jaarplan 2022.
4. Onderbouwing afwijken beleid
ecokleurenkoers bij de schouw dagelijks
onderhoud 2021.

Voor kennisgeving aangenomen.
De vakanties van de heer Van der Klugt in mei
en juli 2022 worden toegevoegd.
1. Voor kennisgeving aangenomen. Het college
is verheugd over het goede resultaat.
2. Voor kennisgeving aangenomen.
3. Voor kennisgeving aangenomen. Mevrouw
Van Kuijk stelt een brief op in afstemming
met de heer Verdoold.
4. Akkoord. De vv-leden die de vraag hebben
gesteld over de schouw dagelijks onderhoud
worden rechtstreeks benaderd. Daarnaast
wordt de vv geïnformeerd door middel van
een e-mail. Het communicatietraject
richting belanghebbenden in het gebied
wordt nog bekeken.

Agendapunt A.6
Agenda’s Uniecommissies.
1.
2.
3.
4.

Agenda
Verslag
Agenda
Verslag

CWS d.d. 5 november 2021.
CWS d.d. 10 september 2021.
CWE d.d. 5 november 2021.
CWE d.d. 10 september 2021.

Agendapunt B.1
2021.08687 Voorstel inbrengverplichting in
huurovereenkomsten visrecht – schorsen van

Agenda’s en verslagen voor kennisgeving
aangenomen. De bestuurlijke inbreng in de
commissies is besproken.
De secretaris-directeur zal voortaan ook de
stukken van de ledenvergadering hier
agenderen.
Conform voorstel.
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het collegebesluit van 9 april 2019.
Besluiten tot schorsing van het collegebesluit
van 9 april 2019 met kenmerk 2019.00973
voor zover het betreft de vernieuwing van
bestaande huurovereenkomsten visrecht,
waardoor het besluit buiten werking wordt
gesteld voor deze situaties en de uitvoering
ervan wordt opgeschort tot het moment dat er
duidelijkheid is over de rechtmatigheid van dit
besluit.
Agendapunt K.1
2021.08589 BlueCity Circulair Water project
van start.
Voor kennisgeving aannemen.

Mededelingen/rondvraag

Voor kennisgeving aangenomen.
De volgende zin leest het college aldus:
Door samenwerkingsverband RoSA kan het
hoogheemraadschap deelnemen aan het
onderzoek naar hoe het decentrale concept op
gebouwniveau praktisch functioneert en welke
impact het heeft zou kunnen hebben op de
waterketen in een stad als Rotterdam en haar
gebruikers.
Het college wil de verenigde vergadering
betrekken bij de procedure volgens artikel 3 en
4 van de Waterschapswet die zal volgen op het
besluit van provinciale staten over geborgde
zetels op 13 oktober 2021 en zal dat proces
bespreken in de commissie Algemene zaken en
middelen op 4 november 2021.
De vraag van de heer Welter of Phoslock, per
e-mail gesteld op 25 oktober 2021, wordt
telefonisch beantwoord door portefeuillehouder
Van Zoelen.
Door een aantal storingen bij Vodafone is HHSK
enige tijd niet telefonisch bereikbaar geweest.
Mevrouw Van Kuijk gaat na wat de acties zijn
richting Vodafone en wat de terugvalopties zijn
bij storing.
Mevrouw Van Kuijk gaat na hoe het
hoogheemraadschap zal voldoen aan de opgave
inzake de normering die ingaat op 2027 wat
betreft wateroverlast/waterberging, met name
in Rotterdam. De heer Van den Eijnden is
portefeuillehouder.
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Hierna wordt de vergadering gesloten. Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 november 2021
met inachtneming van de hierin gemaakte opmerkingen.
Secretaris,

Dijkgraaf,
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